
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele verschuivingen 
kunnen zich voordoen.  De sprekers wordt verzocht hiermee rekening te houden. 

 

 

PV 3 maart 2021 

 

 

ACTUELE VRAGEN 

 

 

maximum spreektijd:  - 2’ vraagsteller 

     - 2’ minister voor antwoord 

     - 1’ vraagsteller voor repliek/bijkomende vraag 

     - 1’ per evt. interveniënt (maximum 5 interveniënten) 

     - 1’ minister + 1’ extra per interveniënt voor antwoorden 

     - 1’ vraagsteller voor slotopmerkingen 

 

 

1. Actuele vraag van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de 

eventuele bijsturing van de vaccinatiestrategie 

 

Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de vaccinaties en de 

beslissingen van de interministeriële conferentie 

 

Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de oproep van de 

ministers Beke en Weyts om overschotten van COVID-19-vaccins toe te dienen aan 

leerkrachten en personeel van de kinderopvang 

 

Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het nieuwe advies van de Hoge 

Gezondheidsraad inzake de vaccinatiestrategie 

 

Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over een mogelijke 

versnelling van de vaccinatiecampagne 

 

Actuele vraag van Hannes Anaf (sp·a) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het advies van de Hoge 

Gezondheidsraad betreffende de vaccinatiestrategie 

 

 

Na bovenvermelde actuele vragen volgt het actualiteitsdebat over de aanpak van de 

stikstofproblematiek in Vlaanderen (spreektijden: eerste ronde 3 min. per fractie – 

antwoord regering 12 min. – tweede ronde met onderbrekingen: 4 min. per fractie).  

Na afloop van het debat worden de actuele vragen infra gehouden. 

 

 

2. Actuele vraag van Koen Van den Heuvel (CD&V) aan Bart Somers, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over het ondersteunen van het 

investeringsniveau van de lokale besturen 

 

Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Bart Somers, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de door corona 

teruggeschroefde investeringen van lokale besturen 
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3. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister 

van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de 

besparingsoperatie van de Vlaamse Regering 

 

Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Matthias Diependaele, Vlaams 

minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over het 

onderzoek naar mogelijke besparingen in het kader van de Vlaamse brede 

heroverweging 

 

 

***** 


